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ّ
مقدمة
تعـ ّد قــدرة املؤسســة األمنيــة بأفرعهــا املختلفــة علــى االتصــال والتواصــل مــع وســائل اإلعــام واجلمهــور مســألة جوهريــةيف
تقــدمي املؤسســة لذاتهــا مــن جهــة ،وأمــام اجلمهــور وعــرض أعمالهــا وتبريــر تصرفاتهــا وحتســن صورتهــا ونيــل رضــا
أن انفتــاح قــوى األمــن وإعمــال مبــادئ الشــفافية يف عالقتهــا
اجلمهــور عــن اخلدمــات التــي تقدمهــا مــن جهــة ثانيــة .كمــا ّ
يعــ ّد متطلبــاً أساســياً يف صميــم جنــاح عمــل قــوى األمــن ،والرضــا عــن أعمالهــا ،فضــ ً
أن مســتوى الثقــة بهــا
ا عــن ّ
وبالعاملــن فيهــا يعــزز مــن االســتقرار واســتتباب األمــن.
تواجــه املؤسســة األمنيــة الفلســطينية بشــكل خــاص حتديــات ج ّمــة يف مجــال التواصــل مــع اجلمهــور ،ســواء يف متابعــة
األحــداث اليوميــة أو األحــداث االســتثنائية التــي حتتــاج إلــى تكثيــف العمــل واتصــال متواصــل مــع اجلمهــور إلزالــة
الغمــوض أو ّ
توخــي الدقــة وجتــاوز األزمــات الناجمــة عــن األحــداث وطبائعهــا ،واحلضــور بــذات وتيــرة األحــداث وســرعتها،
عــاوة علــى طبيعــة القضايــا املع ّقــدة وتنـ ّوع اجلمهــور ،مــا يفــرض واقعـاً خاصـاً يتطلــب مــن املؤسســة األمنيــة االســتثمار
بتخطيــط اســتراتيجية اتصــال ف ّعالــة.
ومــع تطــور وســائل التواصــل االجتماعــي ،حتتــاج قــوى األمــن إلــى مواكبــة التطــورات الســريعة علــى وســائل التواصــل،
أن وســائل اإلعــام اإلخباريــة التقليديــة لــم تعــد هــي
ناهيــك عــن االســتخدام الف ّعــال لهــذه الوســائل .فعلــى الرغــم مــن ّ
املصــدر الرئيســي لألخبــار واملعلومــاتّ ،إل أ ّنهــا مــا زالــت وســيلة اتصــال هامــة .األمــر الــذي يتطلــب التفكيــر بشــكل جـ ّدي
مــن قبــل املســؤولني ووحــدات االتصــال واإلعــام يف املؤسســة األمنيــة بآليــات تواصــل مــع وســائل اإلعــام التقليديــة
بطريقــة ف ّعالــة ،ويتعــن عليهــم فهــم وإتقــان جميــع تقنيــات االتصــاالت اجلديــدة والناشــئة ،وحصــول اجلمهــور علــى
املعلومــات واســتخدام األســاليب املتقدمــة يف إيصــال الرســائل للجمهــور .وذلــك بالتركيــز علــى أهــداف االتصــاالت املتمثلــة
بــ )1( :باإلعــام :أي زيــادة الوعــي بأهميــة ودور قــوى األمــن يف احليــاة اليوميــة للمواطنــن واجلمهــور يف تعزيــز األمــن
الوطنــي واحلـ ّد مــن اجلرميــة وفــرض القانــون واحلفــاظ علــى الســلم األهلــي وأ ّيــة أهــداف ترتبــط بعمــل اجلهــاز األمنــي،
( )2الفهــم والتغييــر :بتفســير نشــاطات وإجــراءات األجهــزة األمنيــة واإلرشــادات والتعليمــات املرتبطــة باألحــداث اليوميــة
أو الطارئــة وتقليــل ســوء الفهــم )3( ،تغييــر الســلوك :بإقنــاع اجلمهــور بالتص ـ ّرف بشــكل مختلــف واالســتجابة لدعوتــه
بااللتــزام بالقانــون أو النظــام والتعليمــات.
تســعى االســتراتيجية القطاعيــة لألمــن  2023-2021إلــى تعزيــز العالقــة مــع المواطــن عــن طريــق إشــراك
مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة فــي برامــج األمــن ومــن خــال برامــج إعالميــة تقــدم صــورة إيجابيــة عــن
عمــل قــوى األمــن فــي إنفــاذ القانــون .ومــن أجــل تحقيــق الهــدف فــي تعزيــز العالقــة مــع المواطــن ،يجــب تطويــر
اســتراتيجية اتصــال وتواصــل مــع اإلعــام والمجتمــع المدنــي تكــون داعمــة وجـ ً
ـزءا مــن االســتراتيجية القطاعيــة
لألمــن  2023-2021العامــة

المنهجية
يف إطــار التعــاون بــن املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن ووزارة الداخليــة الفلســطينية ممثلــة لقطــاع
ـإن املنتــدى وبالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة داخــل الــوزارة وقــوى األمــن ،يطمــح للمســاهمة يف
األمــن الفلســطيني ،فـ ّ
تطويـ�ر اسـ�تراتيجية االتصـ�ال والتواصـ�ل اخلاصـ�ة باملؤسسـ�ة األمنيـ�ة.
1.بحث ووصف السياق
تتمثــل اخلطــوة األولــى يف تطويــر خطــة االتصــال يف مراجعــة وتقييــم وحتليــل الوضــع احلالــي لطــرق االتصــال يف املؤسســة
األمنيــة ،حيــث يو ّفــر هــذا التحليــل األســاس الــذي تســتند إليــه خطــة حتديــد األهــداف ،وبرامــج اخلطــة ونشــاطاتها.
القصــد مــن هــذه اخلطــوة هــو تطويــر موجــز للتحليــل العــام للبيئــة  SWOT Analysisالتــي يعمــل بهــا قطــاع األمــن يف
الوضــع احلالــي (نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات).
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2.حتديد االهداف والغايات ()Goals and Objectives
تبع ـاً لتحليــل الوضــع الراهــن (بحــث ووصــف الســياق) ،تتشــكل األهــداف والغايــات .تركــز أهــداف وغايــات االتصــال
االســتراتيجي بشــكل خــاص علــى دعــم مهمــة ورؤيــة املؤسســة األمنيــة ،يف الوقــت الــذي تُعتبــر فيــه الغايــات عامــة
فــإن األهــداف محــددة وقابلــة للقيــاس (حتــدد مــا يجــب القيــام بــه).
وطموحــةّ ،
3.خطة التنفيذ ()implemntation plan
ـإن اخلطــوة التاليــة هــي حتديــد اخلطــوات واإلجــراءات التي يجب اســتخدامها
مبجــرد حتديــد األهــداف وآليــة حتقيقهــا ،فـ ّ
للوصــول إلــى اجلمهــور املســتهدف .حتــدد مرحلــة التنفيــذ مــا يجــب القيــام بــه ،ومتــى ،وبواســطة مــن وتوضــح خطــة
التنفيــذ األدوار واملســؤوليات األخــرى.
ويف ســبيل حتقيــق اخلطــوات الســابقة قــام املنتــدى بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة بإجــراء لقــاءات بؤريــة ض ّمــت مســؤولي
ـان /ينايــر  2022ملناقشــة
ـهري كانــون أول /ديســمبر  2021وكانــون ثـ ٍ
اإلعــام واالتصــال يف قطــاع األمــن الفلســطيني يف شـ ْ
الواقــع االتصالــي لهــا ،حيــث مت نقــاش الوضــع القائــم بدوائــر اإلعــام والعالقــات العامــة يف املؤسســات األمنيــة وطبيعتهــا
ومكوناتهــا وتقييــم عملهــا والقيــام بدورهــا والتحديــات التــي تعيــق العمــل ومــدى امتــاك األجهــزة األمنيــة اســتراتيجية
اتصــال وخطــط اتصــال وتواصــل .بعــد نقــاش حــول البيئــة اخلارجيــة والداخليــة للمســاعدة يف فهــم الواقــع واملشــكلة
وحتديــد نــوع التغييــر املطلــوب إحداثــه يف منظومــة االتصــال والتواصــل ،قــام ممثلــو املؤسســات األمنيــة والدوائــر يف قطــاع
األمــن بتقييــم ســريع قبــل الذهــاب إلــى اســتخدام املجموعــات البؤريــة لعمــل التحليــل الرباعــي ،اعتمــاداً علــى طبيعــة ودور
وحجــم وهيــكل املؤسســة األمنيــة التــي ميثلهــا ممثــل مــن ك ّل مكتــب أو قســم يف جهــاز أمني/مؤسســة أمنيــة أكبــر.
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تحليل الواقع االتصالي الحالي لقطاع األمن والمؤسسة األمنية الفلسطينية
ّ
متــت يف املجموعــات البؤريــة مناقشــة وحتليــل الواقــع االتصالــي وطبيعــة عمــل دوائــر اإلعــام يف مجــال االتصــال والتواصــل
لفهــم البيئــة التــي تعمــل بهــا وذلــك بســبب االختــاف والتنــوع يف البيئــة القانونيــة واإلداريــة والعملياتيــة لـ ٍّ
ـكل منهــا ،وتذبــذب
اإلمكانيــات املاديــة املخصصــة للدوائــر العاملــة يف مجــال االتصــال واختــاف القــدرات واإلمكانيــات البشــرية املتاحــة
وتفاوتهــا علــى مســتوى اجلهــاز والقيــادة يف املؤسســة ولــو بشــكل جزئــي ،فيمــا تنقــص البعــض اآلخــر اإلمكانيــات املاديــة أو
ـإن اإلمكانيــات املاديــة
البشــرية أو االثنتــان معـاً ،فحتــى لــو توفــرت الرغبــة «اإلرادة» والدعــم علــى مســتوى قيــادة املؤسســة ،فـ ّ
غيــر متاحــة إ ّمــا بســبب األوضــاع االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (دولــة فلســطني) وهــي تؤثــر
علــى األجهــزة بشــكل متفــاوت ،أو بســبب غيــاب خطــة متكاملــة تتضمــن األهــداف والرســائل واجلمهــور املســتهدف وحتديــد
املــوارد واالحتياجــات املاديــة والبشــرية والتطويريــة بتو ّفــر موازنــة لهــا مدرجــة كبنــد يف امليزانيــة الســنوية للمؤسســة أو
اجلهــاز يف إطــار املوازنــة التشــغيلية والعملياتيــة واإلداريــة للجهــاز لضمــان تنفيــذ اخلطــة وتوفيــر عناصــر النجــاح لهــا.
قامــت مجموعــة مــن مســؤولي إدارة اإلعــام واالتصــال يف األجهــزة باالجتمــاع وتقييــم أدائهــم وعملهــم االتصالــي باســتخدام
التحليل الرباعي ونقاش بعض املفاهيم التي تســاهم يف رســم اســتراتيجية لالتصال والتواصل يف قوى األمن الفلســطينية.
وقــد مت تقســيم األجهــزة األمنيــة حســب طبيعــة عملهــا (أمنيــة ،معلومــات ،علــى متــاس مباشــر مــع اجلمهــور) ومــدى تعاملهــا
املباشــر مــن اجلمهــور وتصنيفاتــه املتوقعــة .وقامــت ك ّل مجموعــة بعمــل التحليــل الرباعــي لواقــع هــذه املؤسســات يف املجــال
االتصالــي االســتراتيجي علــى املســتوى الداخلــي واخلارجي.
إن القــول بوجــود اســتراتيجية أو خطــة اتصــال دون تخصيــص تكلفتهــا فــي الميزانيــة أو دون تحديــد /عــدم ّ
ّ
توفــر المــوارد
واألدوات لتنفيذهــا ينفــي إمكانيــة أو فرصــة تنفيذهــا ،كمــا ّ
أن القــول بوجــود خطــة أو اســتراتيجية دون تحديــد أهــداف
ّ
يصعــب الحكــم علــى األداء ونتائجــه ،وينطبــق ذلــك علــى
اتصــال ذكيــة وذات صلــة وقابلــة للتنفيــذ والقيــاس والتقييــم،
عــدم وضــوح كامــل عــن الجمهــور الــذي تتعامــل معــه وتســتهدفه ومــن هــو الجمهــور المؤثــر علــى االســتراتيجية .حيــث
ّ
إن تنفيــذ الخطــة ســيؤدي إلــى رســائل عامــة وربمــا ســيأتي بآثــار عكســية علــى الصــورة الذهنيــة للجمهــور العــام عــن
األجهــزة األمنيــة وقطــاع األمــن.
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التحليل الرباعي :الوضع احلالي لالتصال والتواصل يف قوى األمن
نقاط الضعف:

نقاط القوة:

أو ًال :هيئــة اإلمــداد والتجهيــز /هيئــة القضــاء العســكري /هيئــة التنظيــم أو ًال :هيئــة اإلمــداد والتجهيــز /هيئــة القضــاء العســكري /هيئــة
واإلدارة /مديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية /املاليــة العســكرية /هيئــة التنظيــم واإلدارة /مديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية /املاليــة
العســكرية /هيئــة التدريــب العســكري.
التدريــب العســكري.
1التواصــل الدائــم مــع رئيــس املؤسســة بشــكل مباشــر ودعمــه
للدائــرة.
2وجود عالقات مع املؤسسات اإلعالمية.
3التشــابك مــع املؤسســة األمنيــة بشــكل عــام يعــزز العمــل
اإلعالمــي اجلماعــي.

1عدم وجود كادر متخصص ٍ
كاف.

2عــدم وجــود اإلمكانيــات واألدوات أو نقــص املــوارد
املاليــة.
3حساســية املعلومــات املتعلقــة بخصوصيــة املؤسســات
األمنيــة حتــ ّد مــن نشــرها.
 4عدم وجود موقع إلكتروني.

4تطويــر املعرفــة باملشــاركة بــدورات ومؤمتــرات وورشــات إعالمية
بشــكل دائم.

5عــدم تخصيــص موازنــة خاصــة يف املوازنــة الســنوية

5وجود خطة عمل لدوائر االتصال والتواصل.

لتفعيــل وتطويــر دوائــر اإلعــام.

ثاني ـ ًا :احلــرس الرئاســي /املخابــرات العامــة /األمــن الوقائــي /ثاني ـ ًا :احلــرس الرئاســي /املخابــرات العامــة /األمــن الوقائــي/
االســتخبارات العســكرية /األمــن الوطنــي.
االســتخبارات العســكرية /األمــن الوطنــي.
1وجود دائرة إعالم وعالقات عامة يف الهيكل الرسمي.
2وجود ضباط متخصصني يف اإلعالم والتواصل.

1ضعف التدريب املتخصص يف اإلعالم والتواصل.

3عد ٌد ٍ
كاف من الضباط.

2ضعــف اإلمكانيــات املاديــة املطلوبــة للتطويــر أو عــدم
تو ّفرهــا يف الوقــت املناســب.

4اإلمكانيات اللوجستية متوفرة.

3عدم توفر املعلومة أحياناً.

5قناعة ودعم من قادة األجهزة األمنية.

4عدم تنفيذ اخلطة النظرية عملياً.

6وجود خطة إعالمية.

5ضعف قناعة البعض بدور اإلعالم واالتصال.

7القدرة على صياغة وتصميم الرسائل اإلعالمية.

6تأخر الرواية اإلعالمية لألمن.

8امتالك األدوات اإلعالمية املختلفة.

7تضارب الرواية اإلعالمية أحياناً.

9امتالك املعلومة.

ثالث ـ ًا :الدفــاع املدنــي /الشــرطة /الضابطــة اجلمركيــة /التوجيــه ثالث ـ ًا :الدفــاع املدنــي /الشــرطة /الضابطــة اجلمركيــة /التوجيــه
ا لسيا ســي .
السياســي.
1وجود دائرة إعالم وعالقات عامة ضمن الهيكلية.

1بعض األجهزة ليس لديها اإلطار القانوني لالتصال.

 2وجود طاقم وكادر مؤهل يف اإلعالم والتواصل.

2عدم وجود موازنة لألنشطة االتصالية والتواصل.

3وجود خطة تواصل سنوية.

3املرجعيــة يف العمــل االتصالــي واإلعالمــي مرتبطــة
بقائــد اجلهــاز أو املؤسســة (باســتثناء الشــرطة).

4تعمل هذه األجهزة مع اجلمهور.

4عــدد الــكادر محــدود نســبياً مقارنــة بحجــم العمــل
املطلــوب.

5لدى جميع املؤسسات واألجهزة أدوات اتصالية.

5ارتفاع تكاليف اإلنتاج للمحتوى بكافة أشكاله.

6أدوات االتصال ف ّعالة ومؤثرة إلى حد ما.
7لــدى األجهــزة عالقــات إعالميــة مــع املؤسســات اإلعالميــة
ووكاالت األنبــاء والصحفيــن.
8لــدى جميــع هــذه األجهــزة وحــدات إنتــاج إعالمــي (وإن كانــت
محــدودة).
9التنوع يف احملتوى اإلعالمي (الشكل واملضمون).

6نقــص القــدرات واملهــارات يف جوانــب متق ّدمــة ومحــددة
يف مجــاالت االتصــال والتواصــل.
7وجــود حالــة مــن عــدم االنتمــاء لــدى بعــض العاملــن يف
املؤسســة األمنيــة والوطنيــة ،أو عــدم القــدرة علــى الدفاع
بثقــة فيمــا يتعلــق بالعقيــدة األمنيــة ،أو وجــود مســلكيات
وتصرفــات تضـ ّر بصــورة األجهــزة األمنيــة.
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التهديدات واملخاطر

				
الفرص املتاحة والداعمة

أو ًال :هيئــة اإلمــداد والتجهيــز /هيئــة القضــاء العســكري /هيئــة أو ًال :هيئــة اإلمــداد والتجهيــز /هيئــة القضــاء العســكري/
التنظيــم واإلدارة /مديريــة اخلدمــات الطبيــة العســكرية /املاليــة هيئــة التنظيــم واإلدارة /مديريــة اخلدمــات الطبيــة
العســكرية /املاليــة العســكرية /هيئــة التدريــب العســكري.
العســكرية /هيئــة التدريــب العســكري.
1وجــود مؤسســات إعالميــة ووطنيــة ومحليــة مــن املمكــن أن

1وجود جهات وصفحات إعالمية صفراء.

تدعــم املؤسســات األمنيــة مــن الناحيــة اإلعالميــة.

2الوضــع االقتصــادي والنقــص املالــي قــد يــؤدي إلــى
ّ
تعطــل املورديــن نتيجــة عــدم دفــع حقوقهــم املاليــة
مــا قــد يعرقــل عمــل املؤسســة األمنيــة ويســيء
لســمعتها أيضــاً.

2تنفيذ اخلطة اإلعالمية للتواصل.
3وجــود جهــات دوليــة مانحــة تدعــم بعــض املؤسســات األمنيــة
بشــكل مباشــر ،وبذلــك توجــد مراكــز إعالميــة لــدى بعــض

3العمل بإمكانيات محدودة /اإلعالم ليس أولوية.

األجهــزة األمنيــة مثــل الشــرطة واملخابــرات.
ثاني ـ ًا :احلــرس الرئاســي /املخابــرات العامــة /األمــن الوقائــي /ثانيـ ًا :احلــرس الرئاســي /املخابــرات العامــة /األمــن الوقائي/
االســتخبارات العســكرية /األمــن الوطنــي.
االســتخبارات العســكرية /األمن الوطني.
1وجود خطة اتصال وتواصل.

1اإلعالم املعادي.

2امتــاك أدوات إعالميــة ومواقــع إعالميــة داعمــة وناطقــن
إعالميــن مؤهلــن.

2بعــض األخطــاء امليدانيــة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة
أو عناصرهــا.

3حاجة املجتمع الدائمة لألمن.
4وجــود جهــات شــريكة يف املجتمــع املدنــي واملؤسســات
اإلعالميــة علــى املســتوى الوطنــي واحمللــي.
 5دعم املستوى السياسي.

3نظرة املجتمع لألمن بشكل سلبي.
4االحتالل.
5عدم امتالك السيادة الكاملة.
6ثقافة املجتمع وتنوعها واختالفها.

6وجود إجنازات أمنية.

7الوضــع االقتصــادي العــام وتأثيــره علــى املجتمــع
واحلكومــة واملؤسســة األمنيــة.
8الفساد.

ثالث ـ ًا :الدفــاع املدنــي /الشــرطة /الضابطــة اجلمركيــة/
ثالث ـ ًا :الدفــاع املدنــي /الشــرطة /الضابطــة اجلمركيــة /التوجيــه التوجيــه السياســي.
السياســي.
1االحتالل.
1وحــدة العمــل األمنــي واملؤسســة األمنيــة والتنســيق يف عمــل
2غيــاب الروايــة وتأخرهــا ألســباب قانونيــة أو
االتصــال والتواصل.
بيروقراطيــة أو اجتماعيــة.
2االهتمام السياسي.
3البيروقراطية.
 3اهتمــام اجلمهــور مــا يســاعد يف تســهيل كســب الــرأي
4الصــورة الذهنيــة لــدى املجتمــع عــن األجهــزة
العــام.
األمنيــة.
4احتياج وسائل اإلعالم لرواية األمن.
5املعارضة السياسية.
5امتالك املعلومة.
6إســاءة اســتغالل واســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي مــن قبــل اجلمهــور بشــكل عــام واجلهات
املغرضــة بشــكل.
7سرعة انتشار ونشر اإلشاعة واحملتوى املضلل.
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املخاطر احملتملة وتأثيرها على آلية ودميومة عمل االتصال والتواصل يف قطاع األمن الفلسطيني
اخلطر/املشكلة

االحتالل /عدم السيادة

اإلجراءات الوقائية املمكنة اخلطوات األساسية
تأثيرها وأولويتها من 3-1
للمعاجلة
قصوى
أولوية
( =1خطير جداً وله
والرئيسية التي يجب اتخاذها للحد من تأثيرها
 =2خطير وله أولوية
=3أقل خطورة وله أولوية أق ّل للمعاجلة)
 =1مهم جداً
إيجــاد البدائــل للعمــل يف املناطــق التــي التخضــع أمني ـاً لدولــة فلســطني.
العمــل علــى إيضــاح متطلبــات االتفاقيــاتمــع االحتــال للجمهــور.
إبــراز أدوار قطــاع األمــن الوطنيــةوالواجبــات التــي تشــ ّكل حمايــ ًة للمواطــن
يف مواجهــة االحتــال أو املســتوطنني.
إبــراز املعيقــات التــي يســببها االحتــالويضعهــا يف وجــه قطــاع األمــن وتعيــق
تنفيــذ مهامــه.
تقــدمي احلقيقــة للجمهــور ومواجهــةالشــائعات والتضليــل.
-تقدمي املعلومات بشكل دوري.

اإلعالم املعادي.

 =1مهم جداً

غياب الرواية أو تأخرها أو نشر
اإلعالم للخبر دون رواية األمن.

 =1مهمة جداً

الصورة الذهنية لدى املجتمع.

 =1مهمة جداً

األخطاء امليدانية.

 =1ملحة جداً ،وتؤثر سلباً على الصورة
الذهنية لقطاع األمن.

املعارضة السياسية.

 =2مهم

-تدريب ناطقني إعالميني.
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تدريــب طاقــم إدارة الصفحــات واملواقــعالرقميــة.
العمــل علــى ضمــان احلضــور اإلعالمــيالرقمــي الدائــم باملعلومــات واحلقائــق
والبيانــات.
وضــع خطــط االتصــال والتواصــل التــيتهــدف لتحســن الصــورة الذهنيــة لــدى
املجتمــع جتــاه قطــاع األمــن ،وتركــز علــى
اإليجابيــات ودور القطــاع يف احلفــاظ علــى
أمــن املواطــن وحمايتــه واحلفــاظ علــى
الســلم األهلــي.
العمل على تطوير أداء األفراد والضباطيف التعامل مع اجلمهور ،واحل ّد من
املسلكيات التي ميكن أن تنعكس سلباً على
صورة قطاع األمن.
العمــل علــى تقــدمي املعلومــات الصحيحــةللجمهــور.
التأكــد مــن ضمــان وحمايــة نشــاطاتاملعارضــة السياســية مبــا ينســجم مــع
القانــون.

اخلطر/املشكلة

نقص املوارد املالية والقدرات.

نقص الكوادر املد ّربة.

عدم القدرة على التحكم يف
اإلعالم أو احملتوى على شبكات
التواصل.

اإلجراءات الوقائية املمكنة اخلطوات األساسية
تأثيرها وأولويتها من 3-1
( =1خطير جداً وله أولوية قصوى للمعاجلة والرئيسية التي يجب اتخاذها للحد من تأثيرها
 =2خطير وله أولوية
ّ
=3أقل خطورة وله أولوية أقل للمعاجلة)
 =1مهم جداً
التخطيــط للعمــل االتصالــي واإلعالمــيمبــا فيــه امليزانيــات أوالً.
توفيــر االحتياجــات املاليــة واللوجســتيةلتنفيــذ اخلطــط.
تأهيــل وتدريــب العاملــن يف دوائر االتصال =2مهم
والتواصل.
توفير كادر إضايف مد ّرب.االســتعانة بخبــرات وســائل اإلعــامالفلســطينية والشــراكة معهــا.
وضــع خطــة للتواصــل عبــر اإلعــامالرقمــي وشــبكات التواصــل االجتماعــي.

 =2مهم

تخصيــص كــوادر مؤهلــة إلنتــاج محتــوىمناســب وإلدارة احملتــوى والنشــر علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي.
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استراتيجية االتصال والتواصل لقوى األمن

أهداف استراتيجية االتصال لقوى األمن الفلسطيني
حــددت قــوى األمــن عبــر مجموعــات العمــل املشــاركة يف مناقشــة إعــداد اســتراتيجية االتصــال والتواصــل لقطــاع األمــن
مجموعـ ًـة مــن األهــداف للمؤسســة األمنيــة وفق ـ ًا للتقســيمات املذكــورة آنف ـ ًا علــى النحــو التالــي:
ً
أوال :الحــرس الرئاســي /المخابــرات العامــة /األمــن الوقائــي /االســتخبارات العســكرية/
األمــن الوطنــي.
األهداف االتصالية الخارجية

1.حتسني الصورة النمطية أو الذهنية لدى املواطن عن عمل قطاع األمن
عبر مجموعة من اإلجراءات تنفّ ذ خالل عام من خالل:
مجموعة لقاءات دورية مع طالب اجلامعات والقطاعات الشبابية /جيلالشباب.
عقد ورشات عمل ولقاءات مع املجتمع احمللي (النقابات بكافة مسمياتها/املجالس احمللية /جلان اإلصالح /منظمات حقوق اإلنسان) تستعرض
رؤية األجهزة األمنية لتحقيق األمن للمجتمع.

يجــب أن يكــون األســاس
الســتراتيجية االتصــال فــي قــوى
ً
ً
شــامال اعتمدتــه
هدفــا
األمــن
قيــادة قــوى األمــن .يجــب أن
تكــون األهــداف واضحــة ومحــددة
وقابلــة للقيــاس وإحــداث التأثيــر
علــى الجمهــور المســتهدف كنتيجة
للتواصــل.

تكثيف اللقاءات والبرامج اإلعالمية مع اإلذاعات والقنوات التلفزيونيةالتي تتفاعل مع اجلمهور مباشرة على أن تشمل كافة احملافظات.
2.تطوير آلية للتعاون بني املؤسسة األمنية ووسائل اإلعالم والصحفيني عبر مجموعة من اإلجراءات من خالل:
لقاءات دورية جتمع األمن مع وسائل اإلعالم والصحفيني.تشكيل خلية اتصال دائمة بني اإلعالم واألمن.عمل فعاليات مشتركة تخدم املجتمع بالشراكة مع اإلعالم.3.إنتــاج محتــوى ومــواد إعالميــة ترويجيــة لــدور األمــن يف املجتمــع ،ونشــرها عبــر وســائل اإلعــام حســب خطــة وجــدول
زمنــي مــدروس وواضــح مــن خــال:
ضرورة تنويع العمل على كافة وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.إنتــاج مــواد إعالميــة مرئيــة ومســموعة ومكتوبــة تســتهدف جميــع فئــات املجتمــع حســب الفئــة املســتهدفة مــنقبــل أشــخاص متخصصــن.
تشكيل فريق متخصص بالعمل على وسائل التواصل االجتماعي.إجراء مراجعة للصفحات اخلاصة باألمن من حيث الشكل واحملتوى واجلمهور.4.تفعيــل العمــل علــى وســائل االتصــال الرقمــي واالجتماعــي مــن خــال خطــة جتريبيــة ملــدة عــام الســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي.
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األهداف االتصالية الداخلية

فعال خالل عامني ،من
1.تعزيز قدرات ضباط اإلعالم ببرنامج تدريبي متخصص ليصبحوا قادرين على القيام بدور ّ
خالل:
عقد دورات متخصصة يف العمل اإلعالمي (التحرير والتصوير واملونتاج واجلرافيك والكاريكاتير واألنيميشن).عقد دورات متخصصة يف تطوير وإدارة وتنفيذ احلمالت اإلعالمية.عقد دورات متخصصة يف إدارة األزمات اإلعالمية.عقد دورات متخصصة يف رفع قدرة وكفاءة الناطقني اإلعالميني.قر سنوي ًا لتنفيذ اخلطط اإلعالمية املق ّرة
2.تخصيص موازنات ثابتة ضمن املوازنة العامة للجهاز لدائرة اإلعالم ُت ُّ
للجهاز أو املؤسسة.
3.تعزيز التعاون الداخلي بني الدوائر يف املؤسسة وتطوير آلية للتعاون بني دائرة اإلعالم ودوائر املعلومات بشكل
دائم ،لضمان انسيابية املعلومات التي تساعد يف أداء الدوائر اإلعالمية يف التخطيط املستقبلي للعمل االتصالي
واإلعالمي واستمراريتها ونشر املعلومة يف الوقت املناسب.
عقد ورشات عمل داخلية بني وحدات اإلعالم ووحدات املعلومات يف األجهزة األمنية لوضع آليات العملالف ّعال بينهما مبا يحقق إيصال رسالة األمن عبر اإلعالم.
ً
ثانيا :الدفاع المدني /الشرطة /الضابطة الجمركية /التوجيه السياسي.
األهداف االتصالية الخارجية

4.توعية املواطنني أو اجلمهور بأدوار ومسؤوليات املؤسسات األمنية خالل  3سنوات من خالل:
تطوير محتوى إعالمي متنوع يصلح لكافة وسائل االتصال.5.تقدمي صورة عصرية لرجال األمن وإظهارهم كضباط وأفراد مهنيني ومختصني يف مجاالت اختصاصهم خالل 3
سنوات من خالل:
تقدمي رجل األمن بصورة إيجابية وإنتاج قصص جناح وإبرازها.إنتاج فيديوهات إرشادية.6.بناء شراكات مع ذوي االختصاص املشترك.
7.بناء شبكة من املناصرين واملتطوعني للمساهمة يف تنفيذ سلسلة من الفعاليات واألنشطة للمؤسسات األمنية
خالل  4-3سنوات.
8.كسب الرأي العام يف القضايا اخلالفية خالل  3سنوات.
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استراتيجية االتصال والتواصل لقوى األمن

األهداف االتصالية الداخلية

كسب ثقة قيادة املؤسسة بأهداف االتصال والعالقات العامة.إدراج موازنة لتنفيذ اخلطط االتصالية وحتقيق األهداف من أنشطة االتصال والعالقات.توعية الدوائر الداخلية األخرى بأهداف اخلطة لضمان تنفيذها.مواكبة التطور يف مجال االتصال وتأهيل العاملني وبناء القدرات الداخلية.تعزيز االهتمام برضا املواطنني ومعرفتهم بأعمال قطاع األمن لدى املنتسبني لهذا القطاع.ثالثـ ًـا :هيئــة اإلمــداد والتجهيــز /هيئــة القضــاء العســكري /هيئــة التنظيــم واإلدارة /مديريــة
الخدمــات الطبيــة العســكرية /الماليــة العســكرية.
األهداف االتصالية الخارجية

-1تقوية االتصال اخلارجي مع اجلمهور لتعزيز العالقة مع:
املجتمع احمللي من خالل اإلعالم والزيارات امليدانية.الوزارات الشريكة واملؤسسات املدنية.التواصل وتعزيز العالقة مع اإلعالم احمللي بهدف إبراز دور املؤسسة وتقوية العالقة مع اجلهات اإلعالمية.تواصل املؤسسة األمنية مع املمثليات ومشاركة السفارات واملؤسسات األجنبية مناسباتها الوطنية.األهداف االتصالية الداخلية

1.تعزيز االتصال والتواصل الداخلي بني قطاعات األمن (انسياب املعلومات الدقيقة يف وقتها جلميع األطراف داخل
املؤسسة أو الهيئة أو اجلهاز).
2.إنشاء قنوات تواصل للعمل املشترك.
3.عقد دورات تعايش وأنشطة ومشتركة.
4.تبادل املعلومات واللقاءات والزيارات.
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أهداف االتصال األساسية للمؤسسة األمنية

الهدف األول :تحسين الصورة النمطية والذهنية لدى المواطن عبر مجموعة من اإلجراءات.
النتيجة :تعزيز الثقة بني قطاع األمن من جهة واجلمهور العام واملؤسسات ذات العالقة من جهة أخرى.
األهداف
الفرعية
تعزيــز الثقــة بــن قطــاع
األمــن مــن جهــة واجلمهــور
العــام واملؤسســات ذات
العالقــة مــن جهــة أخــرى.
عقد لقاءات مع طالب
اجلامعات والقطاعات
الشبابية /جيل الشباب.

النشاطات املقترحة /ماذا نفعل؟
ـاج ونشـ ٍـر لــك ّل احملتويــات اإلعالميــة التــي ستســهم يف
·التحضيــر ووضــع خطــط إنتـ ٍ
تنفيــذ هــذه االســتراتيجية واخلطــط واحلمــات التــي ســتنتح عنهــا.

·ربــط املهرجانــات الشــعبية واملخيمــات الصيفيــة واملناســبات االجتماعيــة والثقافيــة
والسياســية بإعــام وإخبــار اجلمهــور بشــفافية حــول قضايــا الســاعة التــي تهمــه.
·توزع البروشورات وامللصقات على السيارات والهدايا الدعائية حال توفرها.
·التواصــل مــع شــريحة واســعة مــن اجلمهــور واملؤسســات عبــر التعــاون مــع جلــان
األحيــاء ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومراكــز التأهيــل املجتمعــي يف البلديــات (إن
وجــدت) وذلــك بغــرض شــرح وتوضيــح خدمــات ونشــاطات وبرامــج قطــاع األمــن.
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النتائج املتوقعة
وكيفية قياسها

استراتيجية االتصال والتواصل لقوى األمن

تكثيف اللقاءات والبرامج
اإلعالمية اإلذاعية
والتلفزيونية التي تتفاعل
مع اجلمهور مباشرة على
أن تشمل كافة احملافظات.

·تنظيــم لقــاء جماهيــري ســنوي أو شــهري وجلســات اســتماع علنيــة لرئيــس أو
مســؤولي قطــاع األمــن /املؤسســة األمنيــة يف النــوادي والبلديــات ،بحيــث يتفاعــل
فيــه مــع اجلمهــور ويجيــب علــى أســئلتهم .علــى أن يتــم اإلعــان ســلفاً عــن هــذا
اللقــاء جلمــع أكبــر قــدر مــن أســئلة اجلمهــور قبــل موعــد اللقــاء ،وتوثيــق التغذيــة
الراجعــة مــن اجلمهــور.
·عقــد اللقــاءات اجلماهيريــة املختصــة مــن بــاب التشــاور ونشــر محاضرهــا علــى
الصفحــة اإللكترونيــة.
·إنتــاج نشــرة إخباريــة إلكترونيــة أســبوعية قصيــرة ومكثفــة للتواصــل مــع املؤسســات
الرســمية واحلكوميــة ذات العالقــة.
·توفيــر املعلومــات للمؤسســات اإلعالميــة والصحفيــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي
الشــريكة بهــدف تغذيتهــم بــك ّل مــا هــو جديــد مــن معلومــات يف عمــل قطــاع األمــن،
بحيــث يتــم توزيعهــا باســتخدام قوائــم بريديــة مختلفــة حســب اجلمهــور املســتهدف.
·إنتــاج مــواد إعالنيــة مثــل (مطويــة /بروشــور باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة ليــس
شــرطاً أن تتــم طباعتــه /صــورة مــع نــص /مــادة مكتوبــة) ،ونشــرها علــى الصفحــة
اإللكترونيــة.
·إنتاج تقومي سنوي للحائط واملكتب يك ّرس الوسائل املوجهة للجمهور.
·إنتــاج دفاتــر مالحظــات حتمــل رؤيــة وأهــداف وصــور وقصــص جنــاح مــن املؤسســة
األمنيــة والشــركاء واجلهــات ذات الصلــة وأقســام وخدمــات اجلمهــور الرئيســية،
وكيفيــة احلصــول عليهــا ثــم إرســالها للمؤسســات الرســمية واألهليــة واألجنبيــة ذات
العالقــة ،وتوزيعهــا علــى اجلمهــور يف املناســبات الوطنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
علــى أن يتــم إرفاقهــا بأرقــام هواتــف اخلبــراء املختصــن يف عمــل القطــاع األمنــي
وعناويــن البريــد اإللكترونــي اخلاصــة بهــم.
·إنتــاج فيلــم ترويجــي قصيــر ومر ّكز-خمــس دقائــق -عــن بعــض نشــاطات جهــاز
األمــن وأهدافهــا.
·إنتــاج مجموعــة مــن األفــام اإلرشــادية القصيــرة وحتميلهــا علــى الصفحــة
اإللكترونيــة وصفحــة الفيســبوك وقنــاة اليوتيــوب.
·طباعــة نســخة إحصائيــة معلوماتيــة توثيقيــة فصليــة للنشــاطات ونتائجهــا وتوزيعهــا
يف املؤسســات ذات العالقــة ،ومراكــز خدمــات اجلمهــور ،وعبــر البريــد اإللكترونــي
ألكبــر عــدد مــن املؤسســات ذات العالقــة ،ومكتبــات املــدارس واجلامعــات ووضعهــا
علــى الصفحــة اإللكترونيــة وصفحــة الفيســبوك للجميــع .علــى أن تكــون املــادة قابلـ ًة
لالجتــزاء إلــى أجــزاء أصغــر وأقصــر ميكــن أن توصــل رســائل محــددة.

ورشات عمل ولقاءات مع
املجتمع املدني واحمللي
تستعرض رؤية األجهزة
األمنية لتحقيق األمن
للمجتمع( .النقابات بكافة
مسمياتها /املجالس
احمللية /جلان اإلصالح/
منظمات حقوق اإلنسان).

·اإلفصاح عن اخلطة االستراتيجية التنموية لقطاع األمن.
· نشــر التقاريــر وامليزانيــات الســنوية ،واملشــاريع التطويريــة لقطــاع األمــن وأهدافــه،
وقــرارات احلكومــة املتعلقــة بــه علــى الصفحــة اإللكترونيــة الرســمية وصفحــة
الفيســبوك.
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إظهار الصور اإليجابية
عن قطاع األمن ونشرها.

·توثيــق قصــص جنــاح وإجنــازات املؤسســة األمنيــة بشــكل جــذاب (علــى شــكل
قصــص صحفيــة مكتوبــة أو ريبورتاجــات مصــورة) وخاصــة قصــص النجــاح التــي
تأتــي بعــد التعــاون مــع املجتمــع احمللــي واجلمهــور ،بحيــث تُنشــر تلــك القصــص يف
النشــرة اإلخباريــة اإللكترونيــة واملجلــة اإلخباريــة وتــوزع علــى املواقــع اإللكترونيــة
اإلخباريــة والشــركاء اإلعالميــن ،ويتــم حتميلهــا علــى الصفحــة اإللكترونيــة
وصفحــة الفيســبوك.

تكثيــف اللقــاءات والبرامــج
اإلذاعيــة
اإلعالميــة
والتلفزيونيــة التــي تتفاعــل
مــع اجلمهــور مباشــرة علــى
أن تشــمل كافــة احملافظات
(حتــت إشــراف وحضــور
املســتوى السياســي).

·جتديــد التدريــب ك ّل عامــن علــى األكثــر مــع مراقبــة تطبيقــات تلــك التدريبــات عبــر
تضمــن أســئلة حولهــا عنــد إجــراء اســتطالع رضــا اجلمهــور الســنوي.

تكثيــف اللقــاءات مــع
اجلهــات الدوليــة لنقــل
صــورة واضحــة عــن قطــاع
األمــن.

·حتضيــر قائمــة بأســماء وعناويــن الهيئــات الدبلوماســية واجلهــات املانحــة واجلهــات
الرقابيــة الدوليــة يف مجــال قطــاع األمــن.
· تزويــد املجموعــة البريديــة للهيئــات األجنبيــة باملنشــورات اإلعالميــة يف وســائل
اإلعــام وأ ّيــة مــواد تنشــر باإلجنليزيــة.
·إقامــة حفــل اســتقبال ســنوي يضــم اجلهــات املانحــة والهيئــات الدبلوماســية مــن
أجــل عــرض خطــط وإجنــازات قطــاع األمــن وبحــث ســبل التعــاون املشــترك.

التفاعل مع اإلعالم وإبراز
التقدير لدوره.

·عــرض املــواد املنشــورة يف وســائل اإلعــام املتعلقــة بتغطيــة نشــاطات قطــاع األمــن
أو إحــدى املؤسســات األمنيــة علــى صفحــة الفيســبوك وعلــى قنــاة اليوتيــوب التابعــة
جلهــاز األمــن ،وميكــن إضافــة مالحظــة أ ّنهــا ال تع ّبــر عــن رأي اجلهــاز.

الترويــج خلدمــات قطــاع
األمــن باســتخدام الزيارات
املباشــرة
واللقــاءات
والرســائل القصيــرة.

·فتــح مقــ ّر قطــاع األمــن لزيــارات اجلمهــور خصوصــاً لرحــات املــدارس ووفــود
اجلامعــات ،واســتثمار املكتبــة العامــة ومراكــز قطــاع األمــن يف عقــد نشــاطات
مر ّكــزة ومســتهدفة لفئــات معينــة يتــم خاللهــا الترويــج خلدمــات وأهــداف قطــاع
األمــن باإلضافــة إلــى ترويــج فكــرة التطــوع واملبــادرة مــن أجــل تنفيــذ اخلدمــات
املجتمعيــة التــي تقدمهــا أجهــزة األمــن.
·اســتخدام الرســائل القصيــرة للهواتــف النقالــة إلشــعار اجلمهــور خاصــة عنــد
الطــوارئ مثــل حتذيــر املزارعــن مــن عاصفــة ثلجيــة أو اجتيــاح عســكري للمدينــة،
أو هــزة أرضيــة محتملــة.

العمــل علــى قيــاس مــدى
رضــا اجلمهــور عــن أداء
أجهــزة األمــن.

·إجــراء اســتطالع ســنوي لقيــاس مــدى رضــا اجلمهــور ،ونشــر نتائجــه علــى الصفحــة
اإللكترونيــة وصفحــة الفيســبوك باإلضافــة إلــى نشــر ملخّ صــه يف املواقــع اإلخباريــة
والصحــف األكثــر انتشــاراً يف فلســطني.
·اســتخدام منــوذج مبســط يوضــح مــدى رضــا مراجعــي قطــاع األمــن عــن اخلدمــة يف
مركــز خدمــات اجلمهــور يف اجلهــاز األمنــي إن وجــد.
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استراتيجية االتصال والتواصل لقوى األمن

الهدف الثاني :تطوير آلية للتعاون ما بين المؤسسة األمنية ووسائل اإلعالم

النتيجــة :تعزيــز فــرص التعــاون مــع اجلهــات اإلعالميــة والصحفيــة الفلســطينية الوطنيــة واحملليــة أفــراد ًا ومؤسســات ،مــن
خــال التنســيق مــع الهيئــات اإلعالميــة الشــريكة كهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ونقابــة الصحفيــن ،والتشــبيك
مــع املؤسســات اإلعالميــة احملليــة والشــراكة معهــا لتوفيــر املســاعدات الفنيــة للمشــاريع والبرامــج اإلعالميــة والتطويريــة
التــي حتقــق أهــداف قطــاع األمــن االســتراتيجية يف االتصــال والتواصــل واإلعــام.
وقــد تركــزت تدخــات وســائل اإلعــام حــول طبيعــة العمليــة االتصاليــة مــن طــرف املؤسســة األمنيــة فيمــا يتعلــق بســرعة
االســتجابة للتســاؤالت حــول األحــداث الســاخنة حيــث تلجــأ العديــد مــن وســائل اإلعــام إلــى االعتمــاد علــى مصــادر أخــرى
للمعلومــة مــا يســبب إشــكاليات عديــدة حــول د ّقــة املعلومــات وبالتالــي توتيــر العالقــة بــن املؤسســات األمنيــة ووســائل
ـإن االقتراحــات لتعزيــز العالقــة بــن قــوى األمــن ووســائل اإلعــام تركــزت حــول النقــاط التاليــة:
اإلعــام ،وعليــه فـ ّ
◉العمــل علــى توفيــر ناطقــن إعالميــن للمؤسســة األمنيــة قادريــن علــى االســتجابة الســريعة للمتطلبــات املعلوماتيــة لــدى
وســائل اإلعــام خصوصـاً يف أوقــات األزمــات واألحــداث الســاخنة.
◉يفضــل أن يعمــل الناطــق الرســمي كمنظومــة وليــس كشــخص علــى أن يكــون مكتــب الناطــق الرســمي ّ
مطلعــاً علــى
األحــداث ويشــكل مصــدراً موثوقــاً للمعلومــات.
◉توفيــر قنــوات اتصاليــة ف ّعالــة بــن وســائل اإلعــام واملؤسســة األمنيــة تســاهم يف تعزيــز انســيابية املعلومــات مــن قبــل
األمــن للصحافــة ،وذلــك مــن خــال وســائل تكنولوجيــة رقميــة وكذلــك مــن خــال التواصــل الدائــم وعقــد اللقــاءات
والورشــات واملؤمتــرات الصحفيــة بشــكل دوري.
◉ســرعة اإلفصــاح عــن املعلومــات لوســائل اإلعــام ضمــن القانــون ومبــا يضمــن ســير عمليــات التحقيــق واالســتدالل ،مــا
يشــكل رافعــة لتعــاون اإلعــام وقــوى األمــن ويقلــل مــن اجتــاه اإلعــام للحصــول علــى املعلومــات مــن مصــادر قــد تتســبب
يف نشــر معلومــات مغلوطــة أو إشــاعات.
األهداف الفرعية
لقــاءات دوريــة جتمــع األمــن مــع
وســائل اإلعــام والصحفيــن.

النشاطات املقترحة /ماذا نفعل؟
·العمــل علــى توفيــر ناطقــن إعالميــن للمؤسســة األمنيــة،
قادريــن علــى االســتجابة الســريعة للمتطلبــات املعلوماتيــة
لــدى وســائل اإلعــام خصوصـاً يف أوقــات األزمــات واألحــداث
الســاخنة.
·توفيــر قنــوات اتصاليــة ف ّعالــة مــع وســائل اإلعــام تســاهم يف
تعزيــز انســيابية املعلومــات مــن قبــل األمــن للصحافــة وذلــك
مــن خــال وســائل تكنولوجيــة رقميــة.
·االتفــاق علــى عقــد لقــاءات دوريــة مــع نقابــة الصحفيــن مــع
إمكانيــة تشــكيل جلنــة استشــارية مــن اإلعالميــن احملليــن
البارزيــن ونقابــة الصحفيــن واألخذ مبشــورتهم عنــد التخطيط
اإلعالمــي لقطــاع األمــن.
·عقــد اجتماعــات دوريــة ألخــذ مشــورة أعضــاء اللجنــة
االستشــارية آنفــة الذكــر حــول جناحــات وإخفاقــات تنفيــذ بنــود
اخلطــة.
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النتائج املتوقعة
وكيفية قياسها

تشــكيل خليــة اتصــال دائمــة مــا بــن
اإلعالميــن وقطــاع األمــن.

·التشــبيك بــن قطــاع األمــن واملؤسســات اإلعالميــة والتجــارب
ألن هنــاك تفاوتاً يف مســتوى
التــي متتلكهــا مــع اإلعــام احمللــي؛ ّ
جتــارب قطــاع األمــن مــن حيــث تعــدد ســنوات اخلبــرة واملصــادر
واملــوارد البشــرية.
·إعــداد قائمــة بأســماء وعناويــن الصحفيــن واإلعالميــن
الفاعلــن احملتملــن ووضعهــم يف مجموعــة بريديــة مســتقلة
ملراســلتهم وتزويدهــم باملجلــة اإلخباريــة الفصليــة.

التعاون مع املؤثرين من الكتّاب والصحفيني
واملختصني من منظمات املجتمع املدني
واجلامعات.

·حتضيــر قائمــة بأســماء وعناويــن مســؤولي ومــدراء املؤسســات
اإلعالميــة ووضعهــا يف مجموعــة بريديــة مســتقلة للمراســلة
وتزويدهــم باألخبــار والتحديثــات الصحفيــة.
·املشــاركة مبقــاالت عــن جناحــات قطــاع األمــن يف املواقــع
اإلخباريــة املعروفــة.
·االســتفادة مــن برامــج الشــركاء يف جمــع البيانــات للجمهــور
املســتهدف املطلــوب بعينــه مــن خــال رســائل الهواتــف النقالــة
القصيــرة مــا يُخ ِّفــض مــن التكلفــة والوقــت واجلهــد.
·اســتخدام املؤثريــن ســواء بشــكل شــخصي أو مــن خــال وســائل
التواصــل االجتماعــي مــن خــال املقاطــع الدراميــة اإلذاعيــة
و( )stand-up comedyلتوصيــل رســائل توعويــة
للجمهــور حــول بعــض األهــداف االتصاليــة والتوعويــة لقطــاع
ألن اجلمهــور علــى كافــة شــرائحه يحبــذ الدرامــا.
األمــن ّ
·تنفيــذ برامــج تلفزيونيــة حواريــة تســتضيف مســؤولني مــن
قطــاع األمــن واملجتمــع احمللــي وتناقــش أهــم القضايــا احلياتيــة
اليوميــة للمواطنــن.

عمــل فعاليــات مشــتركة تخــدم
املجتمــع بالشــراكة مــع اإلعــام.

·اســتخدام اإلذاعــات والتلفزيونــات احملليــة حــن يســتهدف
قطــاع األمــن فئــة معينــة مثــل ربــات البيــوت ،كاإلعــان عــن
مجموعــة مــن رســائل قطــاع األمــن مثــل إرشــادات اســتخدام
وســائل التدفئــة والغــاز يف املنــازل أو طــرق جديــدة يف التخلــص
مــن النفايــات الصلبــة ،أو وســائل احلمايــة املنزليــة وأدواتهــا،
ألن ربــات البيــوت يح ّبــذن ذلــك كوســيلة إعــام ف ّعالــة.
وذلــك ّ
·تنظيــم جولــة ميدانيــة ســنوية لإلعالميــن مــن مختلــف احلقــول
لزيــارة األجهــزة األمنيــة وكافــة مرافقهــا بغــرض التعريــف
بدورهــا ومهامهــا وبحــث ســبل عالقــة الشــراكة معهــا.
·اســتخدام الرســائل القصيــرة للهواتــف النقّالــة كأفضــل طريقــة
للتواصــل مــع اإلعالميــن.

تعزيز التواصل عبر اإلعالم الرقمي وشبكات
التواصل االجتماعي.

·تقــدمي رســائل محــددة وفقــاً لطبيعــة اجلمهــور ولشــبكات
التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها ،وإنتــاج محتــوى يالئــم
تلــك الشــبكات ويحمــل رســائل حتقــق األهــداف.
·تعزيــز العالقــة مــع الصفحــات املؤثــرة واملؤثريــن علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي.

التشبيك مع وسائل اإلعالم وتطوير شراكات
مع اإلعالم احمللي يف ك ّل احملافظات.

·خلق شراكات لتنفيذ اخلطة اإلعالمية لقطاع األمن.
·عمــل بحــث ميدانــي وبحــث اســتماع وبحــث علــى اإلنترنــت،
واالتصــال مــع الهيئــات واملؤسســات الشــريكة ،لالســتفادة مــن
جتاربهــا.
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خطــة تنفيذيــة لالســتراتيجية التــي تشـ ّ
ـكل جـ ً
تطويــر ّ
ـزءا مــن هــذه الوثيقــة يتــم مــن خاللهــا تحقيــق أهــداف هــذه
الخطــة ،بحيــث تســتند إلــى جملــة مــن المعاييــر والنشــاطات اإلعالميــة والتفاعليــة التــي تشــمل:
•االســتخدام األمثــل لإلعــام االجتماعــي وأدواتــه المتعــددة والمختلفــة والمتنوعــة فــي المحتــوى والمضمــون
والتوقيــت لالســتخدام.
•االســتفادة مــن المؤثريــن علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي ّ
كل حســب اختصاصــه والجمهــور المســتهدف فــي
مجالــه.
ومقدمي برامج وصحفيين في المؤسسات اإلعالمية.
•إيجاد وتطوير عالقات مع إعالميين وإذاعيين
ّ
•العمــل علــى تأســيس فريــق تنفيــذي متكامــل يقــوم بالعمــل فــي مرحلــة التخطيــط واإلنتــاج والنشــر والتقييــم
وإدارة المحتــوى علــى وســائل اإلعــام المختلفــة.
ّ
لــكل محتــوى إعالمــي بحيــث يحقــق أهــداف المؤسســة األمنيــة -هــدف أو أكثــر -ويوصــل الرســالة
•التخطيــط
للجمهــور المســتهدف ،بحيــث يمكــن إعــادة اســتخدامها علــى أكثــر مــن بيئــة ووســيلة إعالميــة.
والمعديــن والمبدعيــن للتعاقــد معهــم إذا لــزم األمــر فــي عمليــات اإلنتــاج
•إنشــاء قائمــة بالمؤسســات والشــركات
ّ
والتطويــر للمحتــوى ونشــره.
ّ
األقــل بالصــور ،ولتحقيــق
•توثيــق كافــة النشــاطات الرئيســية والفرعيــة للمؤسســة بالصــوت والصــورة ،وعلــى
ذلــك يجــب أن يتــم تدريــب معظــم العامليــن فــي المؤسســة علــى آليــات التوثيــق اإلعالمــي واألشــكال اإلعالميــة
للتوثيــق بالصــور.
•تطويــر محتــوى إعالمــي حديــث يســتند إلــى البيانــات والمعلومــات التــي تقدمهــا وتنتجهــا المؤسســة األمنيــة
بشــكل مبســط للجمهــور علــى شــكل إنفوجرافيــك وفيديــو جرافيــك ســواء مــن قبــل طاقــم المؤسســة األمنيــة
أو مــن خارجهــا؛ بحيــث تقــوم الدوائــر بتقديــم أو ترشــيح واختيــار المحتــوى الــذي يمكــن أن يكــون أداة تغييــر وتأثيــر
علــى الجمهــور.
•اإلعالن عن مسابقات ّ
والمخدرات من خالل:
تحفز اإلعالميين والجمهور لمتابعة تعزيز األمن ومحاربة الجريمة
ّ
أ -مسابقة أفضل صورة للمواطنين والمصورين الصحفيين مع اختيار عدد من المواضيع المحددة للصور.
ب -مسابقة أفضل إنفوجرافيك حول آليات اإلبالغ عن الجريمة والمخالفات واالعتداء على المصالح العامة والفساد.
ج -مسابقة أفضل برنامج قانوني إذاعي أو أفضل تقرير إذاعي.
د -مسابقة أفضل تقرير تلفزيوني عن جهود الدفاع المدني أو الشرطة.
ه��ـ -مس��ابقة أفضــل ومض��ة أو فيدي��و قصيـ�ر ع��ن السلـامة علـ�ى الط��رق أو الح��د م��ن المخـ�درات وأضراره��ا عل��ى وســائل
التواصـ�ل االجتماعـ�ي.
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الهــدف الثالــث :تعزيــز العالقــة مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات ذات العالقــة لرفــع وعــي الجمهــور
المقدمــة والتعــاون معـ ًـا باســتخدام وســائل اتصــال وإعــام ّ
ّ
فعالــة.
بــدور وخدمــات قطــاع األمــن

النتيجة :مأسسة العالقة مع منظمات املجتمع املدني وزيادة مساهمة املجتمع املدني يف رسم السياسات األمنية.
النتائج املتوقعة/
النشاطات املقترحة /ماذا نفعل؟ (أمثلة)
األهداف الفرعية
كيفية قياسها
·فتــح قنــوات اتصــال وعقــد اللقــاءات التشــاورية والدوريــة مــع حتســن الصــورة لــدى
ورشــات عمــل ولقــاءات مــع منظمــات
منظمــات املجتمــع املدنــي املختصــة لتبــادل املعلومــات واألفــكار اجلمهور.
املجتمــع املدنــي واحمللــي تســتعرض رؤيــة
واالقتراحــات حــول القوانــن والسياســات واملخططــات.
األجهــزة األمنيــة لتحقيــق األمــن للمجتمــع.
مأسســة تعــاون مــع
·لقــاءات مفتوحــة علــى شــكل جلســات اســتماع علنيــة مــن بــاب منظمــات املجتمــع
الشــفافية واإلفصــاح وتوثيــق التغذيــة الراجعــة مــن اجلمهــور املدنــي.
ونشــر محاضرهــا علــى الصفحــة اإللكترونيــة.
املشاركة يف احلمالت
·عقــد لقــاءات دوريــة مــا بــن قــوى األمــن ومؤسســات املجتمــع اإلعالمية.
املدنــي لزيــادة الفعاليــة االتصاليــة لتحقيــق مزيــد مــن التعــاون
والعالقــات املثمــرة خلدمــة املجتمــع الفلســطيني.
·تفعيــل مراكــز إعالميــة يف قــوى األمــن لتســهيل الوصــول إلــى
ا ملعلو مــا ت .
·تعزيــز العالقــة بــن مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات
األمنيــة مــن خــال تو ّفــر إرادة سياســية مــن قيــادة املؤسســة
تقــ ّر احتــرام وفهــم دور هــذه املؤسســات يف تعزيــز املجتمــع
الفلســطيني.
·إصــدار اإلحصائيــات الدوريــة وكتــاب النشــاطات الســنوي
مطبوعــاً وتوزيعــه علــى مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات
البحثيــة والرقابيــة.
·نشــر تقرير النشــاطات الســنوي على املوقع اإللكتروني للمؤسســة
ويف وســائل اإلعالم املختلفة.
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تكثيــف اللقــاءات والبرامــج اإلعالميــة
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة التــي تتفاعــل مــع
اجلمهــور مباشــرة علــى أن تشــمل كافــة
احملافظــات.

·اســتثمار املناســبات الوطنيــة واملوســمية واالقتصاديــة والرياضيــة
لتوزيــع منشــورات إرشــادية.
·وضــع أرقــام هواتــف وآليــات اإلبــاغ عــن اجلرائــم واألعمــال
املخلّــة بالقانــون وعنــوان الصفحــة اإللكترونيــة علــى املنشــورات
للتواصـ�ل.
·التفاعــل مــع نشــاطات منظمــات املجتمــع املدنــي مثــل املؤمتــرات
واملهرجانات الشعبية واملخيمات الصيفية واملناسبات االجتماعية
والثقافيــة والسياســية ،للتفاعــل مــع اجلمهــور والتقــ ّرب منــه
وتزويــده باملعلومــات واألخبــار والتوجيهــات واإلرشــادات بشــفافية
حــول قضايــا الســاعة التــي تهمــه.
·التعــاون مــع جلــان األحيــاء ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومراكــز
التأهيــل املجتمعــي يف البلديــات (إن وجــدت).
·التواصــل مــع شــريحة واســعة مــن اجلمهــور واملؤسســات بغــرض
الترويــج خلدمــات وبرامــج قطــاع األمــن.
·التعــاون مــع املجالــس الشــبابية لدعــم دور قطــاع األمــن يف املناطق
التــي ال توجــد بهــا مراكــز أمنيــة.
·التنســيق مــع املــدارس واجلامعــات مــن أجــل اســتنهاض طاقــات
األطفــال والشــباب يف فهــم وتطبيــق القانــون.
·املشــاركة يف تنفيــذ النشــاطات الثقافيــة واملســابقات الفنيــة
واملهرجانــات الشــعبية وبرامــج التنميــة املجتمعيــة التــي تنفذهــا
هــذه املؤسســات وميكــن مــن خاللهــا التعــاون مــع مؤسســات
وقطــاع األمــن.

الهــدف الرابــع :تطويــر األداء الداخلــي لمنظومــة االتصــال لــدى قــوى األمــن وتعــاون اإلدارات المختلفة والعليا في
قــوى األمــن لتمكينهــا من تنفيذ الخطة االســتراتيجية لالتصــال والتواصل.

م َّكنة وقادرة على القيام برسالة املؤسسة األمنية.
النتيجة :دوائر إعالم واتصال ُ َ
النتائــج املتوقعــة/
النشاطات املقترحة /ماذا نفعل؟ (أمثلة)
األهداف الفرعية
كيفيــة قياســها
·زيــادة عــدد العاملــن املتخصصــن يف دوائــر اإلعــام يف دوائــر إعــام لديهــا القــدرات
زيــادة القــدرات البشــرية يف دوائــر اإلعــام
البشــرية واإلمكانيــات املاديــة
املؤسســة األمنيــة.
يف املؤسســة األمنيــة.
للقيــام بعملهــا.
·توفيــر موازنــات لدوائــر األمــن ببنــود واضحــة لتوفيــر
املعــ ّدات واآلليــات اخلاصــة بعمــل اإلعــام ،ومتكــن
الدوائــر مــن تغطيــة النشــاطات اإلعالميــة للمؤسســة.
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تطويــر آليــات التواصــل داخــل اجلهــاز ويف
قطــاع األمــن.

·وضــع بروتوكــول يحــدد آليــات التواصــل الداخلــي دوائــر إعالميــة تقــ ّدم
يف املؤسســة األمنيــة ويف قطــاع األمــن حــول تبــادل املعلومــات والروايــة لألحــداث
واملواقــف املتعلقــة باملؤسســة
املعلومــات.
األمنيــة بشــكل دقيــق وواضــح.
·وضــع اخلطــط التنفيذيــة لالتصــال والتواصــل الداخلــي
واخلارجــي.
·تشــكيل فريــق متخصــص بالعمــل علــى وســائل اإلعــام
الرقمــي ووســائل التواصــل االجتماعــي.
·مراجعةــ وتقييــم وتطويــر املواقــع اإللكترونيــة لألجهــزة
األمني��ة والمؤسســات اإلعالميــة.

تطويــر قــدرات كادر دوائــر اإلعــام يف
املؤسســات األمنيــة.

·تعيــن ناطقــن إعالميــن يف األجهــزة األمنيــة ومتكينهــم
مــن التواصــل مــع اجلهــات املعنيــة يف اجلهــاز أو املؤسســة.
·تدريــب الناطقــن اإلعالميــن ومــدراء الصفحــات علــى العاملــون يف دوائــر اإلعــام
مواقــع التواصــل االجتماعــي يف أجهــزة األمــن علــى لديهــم قــدرات وكفــاءة يف
إدارة العمــل اإلعالمــي يف
مهــارات التعامــل مــع وســائل اإلعــام.
املؤسســة األمنيــة.
·تشــكيل وتطويــر قــدرات الفريــق املتخصــص بالعمــل علــى
وســائل اإلعــام الرقمــي والتواصــل االجتماعــي مــن
نواحــي وضــع اخلطــط وإنتــاج احملتــوى وإدارتــه وإدارة
الصفحــات والقنــوات والتفاعــل والنشــر ،والنشــر واســع
النطــاق .Viral sharing
·دورات تدريبيــة خاصــة باإلعــام الرقمــي ،والتخطيــط
للمحتــوى ،وإنتــاج احملتــوى ،وإدارة احملتــوى ،واســتخدام
املوبايــل يف العمــل اإلعالمــي ،والقصــة الرقميــة.
·دورات تدريبية خاصة بالتصوير والفيديو واملونتاج.
·دورة يف التحقــق مــن األخبــار املضللــة وتقــدمي الروايــة
الصحيحــة.
·تدريــب العاملــن يف مجــال إدارة املواقــع اإللكترونيــة
وصفحاتهــم علــى الشــبكات االجتماعيــة.
·عمل املجموعات والتفاعل على األدوات الرقمية.
·تدريــب العاملــن علــى صياغــة األخبــار والقصــص
الصحفيــة والتقاريــر اإلعالميــة.
·دورة يف التخطيــط االســتراتيجي لتطويــر قــدرات
العاملــن يف عمليــة التخطيــط الســنوي للدائــرة
ا إل عال ميــة .
·دورة يف التخطيط للمحتوى اإلعالمي.
·التخطيــط االســتراتيجي لإلعــام الرقمــي وأدواتــه
واخلطــة التنفيذيــة إلدارة احملتــوى الرقمــي.
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آلية تحديد الرسائل التي يود قطاع األمن أن يوجهها للجمهور لتحقيق األهداف.
يتطلــب حتقيــق األهــداف االســتراتيجية حتديــد وســائل االتصــال املناســبة مبــا يحقــق الهــدف ويوصــل الرســالة للجمهــور
املســتهدف ،مــن خــال العمــل علــى األهــداف الفرعيــة عبــر حتقيقهــا يف مجموعــة أنشــطة اتصــال وتواصــل يتــم إدراجهــا
يف خطــة االتصــال والتواصــل والنشــاطات االتصاليــة.
الهدف األول :حتسني الصورة النمطية أو الذهنية لدى املواطن عبر مجموعة من اإلجراءات تنفذ خالل عام .وتعزيز الثقة واملصداقية بني قطاع
األمن من جهة واجلمهور العام واملؤسسات ذات العالقة من جهة أخرى.
اجلمهور
املستهدف األول

اختر واحدة أو
أكثر
النتيجة املرج ّوة
حتديد الهدف
واألهداف
الفرعية:

الشــباب ،والنقابــات ،وجلــان اإلصــاح ،ومنظمــات املجتمــع املدنــي ،واملؤسســات الرســمية ذات العالقــة ،واجلمهــور العــام املســتفيد
مــن اخلدمــات كطــاب املــدارس واجلامعــات ،وربــات البيــوت ،واملوظفــن واملوظفــات ،واملزارعــن ،واحلرفيــن ،وأصحــاب املهــن
والقطــاع اخلــاص.
الدفاع املدني والطوارئ ،ووسائل اإلعالم احمللية والوطنية ،وموظفو قطاع األمن ،واجلمهور.
ترويج
إشراك
تعريف

تعزيز

*
حتسني الصورة النمطية أو الذهنية لدى املواطن عبر مجموعة من اإلجراءات تنفّذ خالل عام من خالل:
· مجموعة لقاءات دورية مع طالب اجلامعات والقطاعات الشبابية /جيل الشباب.
·عقد ورشات عمل ولقاءات مع املجتمع احمللي (النقابات بكافة مسمياتها /املجالس احمللية /جلان اإلصالح /منظمات
حقوق اإلنسان) تستعرض رؤية األجهزة األمنية لتحقيق األمن للمجتمع.

·تكثيف اللقاءات والبرامج اإلعالمية مع اإلذاعات والقنوات التلفزيونية التي تتفاعل مع اجلمهور مباشرة على أن تشمل
كافة احملافظات.
الرسالة التي سأخاطب بها هذ اجلمهور:
لقاء/
جرافيك/
بيان /قصة
صور /صور
صوت /برنامج إذاعي/
األشكال اإلعالمية فيديو/
إنفوجرافيك .مؤمتر.
صحفية.
لقاء إذاعي /ترويج /إعالن مع نص
فيديوجرافيك.
التي ميكن
وتعليق.
توعوي.
إنتاجها.
أي صحيفة /مواقع
اإلعالم
اإلذاعة.
التلفزيون /شبكات تواصل
وسائل اإلعالم
إلكترونية/
مواقع
االجتماعي/
اجتماعي.
التي يستخدمها
إلكترونية/
أ ّية قنوات.
اجلمهور.
شبكات تواصل
اجتماعي/
شبكات
تلفزيون.
تواصل
اجتماعي.
جلسات نقاش مؤمتر سنوي ،لقاءات مع
ما هي النشاطات حتديــد موازنــة كافيــة لإلنتــاج برامــج إذاعيــة عبــر  5محطات برنامج
وحفل سنوي ،الصحفيني
واستماع،
تلفزيوني/
والنشــر عبــر وســائل التواصــل إذاعية.
والفعاليات
ولقاءات
ومؤمتر
ولقاءات
عبر تلفزيون
واألحداث املخطط االجتماعيــة (أفــام ،موشــن،
مع طالب
صحفي.
توعوية.
فلسطني.
لها يف الدائرة أو فيديــو ،إنفوجــراف).
اجلامعات
املؤسسة والتي
ميكن االستفادة
منها والعمل
من خاللها على
حتقيق هذا
الهدف ،أو ميكن
أن ينتج عنها
محتوى يفيد هذا
الهدف خالل العام
القادم.
الفترة الزمنية
والتكرار
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الهدف الثاني :تطوير آلية للتعاون بني املؤسسة األمنية ووسائل اإلعالم والصحفيني عبر مجموعة من اإلجراءات خالل عام.
اجلمهور العام املستفيد ،ووسائل اإلعالم احمللية والوطنية ،وموظفو قطاع األمن ،واجلمهور.
اجلمهور
املستهدف
رفع وعي
حتفيز
إشراك
تعريف
اختر
واحدة
النتيجة
*
*
*
*
املرجوة
تطوير آلية للتعاون بني املؤسسة األمنية ووسائل اإلعالم والصحفيني عبر مجموعة من اإلجراءات خالل عام من خالل:
حتديد الهدف
واألهداف
·لقاءات دورية جتمع األمن مع وسائل اإلعالم والصحفيني.
الفرعية:
·تشكيل خلية اتصال دائمة بني اإلعالم واألمن.

·عمل فعاليات مشتركة تخدم املجتمع بالشراكة مع اإلعالم.
الرسالة التي سأخاطب بها هذ اجلمهور :حسب اجلمهور ووسائل اإلعالم وشكل احملتوى.
صور /صور بيان /قصة
صوت /برنامج
األشكال اإلعالمية فيديو/
صحفية.
مع نص
إذاعي /لقاء
فيديوجرافيك.
التي ميكن
إذاعي /ترويج /وتعليق.
إنتاجها.
إعالن توعوي.
أي صحيفة /
اإلعالم
اإلذاعة.
التلفزيون /شبكات التواصل
وسائل اإلعالم
االجتماعي /مواقع إلكترونية/
االجتماعي
التي يستخدمها
أ ّية قنوات .شبكات تواصل
اجلمهور.
اجتماعي.
ما هي النشاطات موازنــة كافيــة لإلنتــاج والنشــر برامج إذاعية
عبــر وســائل التواصــل عبر  5محطات
والفعاليات
واألحداث املخطط االجتماعــي (أفــام ،موشــن ،إذاعية.
لها يف الدائرة أو فيديــو ،إنفوجــراف).
املؤسسة والتي
ميكن االستفادة
منها والعمل
من خاللها على
حتقيق هذا
الهدف ،أو ميكن
أن ينتج عنها
محتوى يفيد هذا
الهدف خالل العام
القادم.
الفترة الزمنية
والتكرار

برنامج
تلفزيوني

جلسات نقاش
واستماع ،ولقاءات
توعوية.

جرافيك/
إنفوجرافيك.

لقاء /مؤمتر.

مواقع
إلكترونية/

عقد لقاء دوري مع
نقابة الصحفيني.

شبكات تواصل
اجتماعي/
تلفزيون.
*

عمل لقاءات تشاورية
مع مختصني يف
اإلعالم /بحث
اخلطط والنشاطات
القادمة.

الهــدف الثالــث :حتفيــز اجلمهــور العــام علــى التعــاون والتفاعــل مــع قطــاع األمــن مــن أجــل حتقيــق املشــاركة املجتمعيــة الفاعلــة يف حتقيــق األمــن والســلم األهلــي
والســامة العامــة.
اجلمهور املستهدف قادة املجتمع احمللي وجلان اإلصالح ،ومؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة ،واملؤسسات القاعدية مثل األندية الشبابية والرياضية ،واألندية
واملؤسسات النسوية ،ومؤسسات رعاية ذوي اإلعاقة.
رفع وعي
حتفيز
إشراك
تعريف
اختر
واحدة
النتيجة
*
*
*
املرجوة
حتفيز اجلمهور العام على التعاون والتفاعل مع قطاع األمن من أجل حتقيق املشاركة املجتمعية الفاعلة يف حتقيق األمن والسالمة
األهداف
العامة.
الفرعية
الرسالة التي سأخاطب بها هذ اجلمهور:
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األشكال اإلعالمية
التي ميكن إنتاجها.

فيديو /فيديوجرافيك.

وسائل اإلعالم
التي يستخدمها
اجلمهور.

التلفزيون /شبكات التواصل
االجتماعي

ما هي النشاطات
والفعاليات
واألحداث املخطط
لها يف الدائرة أو
املؤسسة والتي ميكن
االستفادة منها
والعمل من خاللها
على حتقيق هذا
الهدف ،أو ميكن أن
ينتج عنها محتوى
يفيد هذا الهدف
خالل العام القادم.
الفترة الزمنية
والتكرار

موازنة كافية لإلنتاج والنشر
عبر وسائل التواصل االجتماعي
(أفالم ،موشن ،فيديو،
إنفوجراف).

صوت /برنامج
إذاعي /لقاء إذاعي/
ترويج /إعالن توعوي.
اإلذاعة.

برامج إذاعية عبر  7محطات
إذاعية محلية.
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صور /صور مع
نص وتعليق.

بيان /قصة
صحفية.

جرافيك/
إنفوجرافيك.

اإلعالم
االجتماعي /أ ّية
قنوات.

أي صحيفة/
ّ
مواقع
إلكترونية/

مواقع
إلكترونية/

شبكات تواصل
شبكات تواصل اجتماعي/
تلفزيون.
اجتماعي.
برنامج تلفزيوني /جلسات نقاش *
واستماع،
عبر قنوات
ولقاءات
التلفزيون يف
توعوية.
احملافظات.

لقاء/
مؤمتر.

المتابعة والتقييم:
الهدف من التقييم :ما هي النشاطات املراد تقييمها؟ هل سنق ّيم النشاطات أو النتائج؟
مــن املفتــرض تقييــم النشــاطات واملخرجــات يف اخلطــة عبــر مؤشــرات كميــة واضحــة ،كمــا ســيتم تقييــم تأثيــر نتائــج نشــاطات االتصــال
واإلعــام علــى اجلمهــور العــام وذلــك عبــر مســح ك ّمــي قبــل تنفيــذ خطــة االتصــال وبعــده .هــذا باإلضافــة إلــى حتليــل كيفــي عبــر عقــد
اجتماع��ات املجموعــات البؤريـ�ة وإج�رـاء مقاب�لات مع ّمق��ة م��ع الفئ��ات املس��تهدفة إذا لــزم األمــر.

أمثلة على تقييم النشاطات التي مت اقتراحها بشكل عام:
·عــدد اللقــاءات التشــاورية واحلواريــة مــع نقابــة الصحفيــن واملؤسســات اإلعالميــة ،وترتــب عليهــا تعــاون مــع عــدد مــن
أي خبــر.
املؤسســات ،ومــدى قيــام اإلذاعــات باالتصــال قبــل نشــر ّ
·عدد اللقاءات مع منظمات املجتمع املدني وحجم املعلومات املتبادلة.
·عــدد مــن حضــروا اللقــاء اجلماهيــري املختــص ملديــر جهــاز األمــن أو قائــد اجلهــاز مــع اإلعــام بشــكل مفتــوح ،أو جلســة مــع
الطــاب يف اجلامعــات.
·عدد ز ّوار الصفحة اإللكترونية الرسمية.
·عدد املعجبني على صفحة الفيسبوك وعدد مشتركي قناة اليوتيوب.
·عدد الذين يستلمون النشرات اإلخبارية يف القائمة البريدية.

أمثلة على تقييم املخرجات بشكل عام:
·تقييــم محتــوى البرنامــج اإلعالمــي الــذي يســتضيف مديــر جهــاز أو ممثــل جهــاز أو ناطقـاً إعالميـاً باســم جهــاز األمــن أو مــن
ينــوب عنــه.
·تقييم محتوى قصص النجاح والتقارير املكتوبة أو املص ّورة املنشورة عن قطاع األمن.
·تقييــم محتــوى النشــرة اإلخباريــة اإللكترونيــة واملعلومــات واإلحصائيــات والبيانــات املوزّعــة ومــدى الرجــوع إليهــا يف التقاريــر،
ســواء يف اإلعــام أو يف تقاريــر مؤسســات املجتمــع املدنــي أو األوراق البحثيــة.
·تقييم محتوى البروشور واإلنفوجرافيك والفيلم الدعائي والومضات التوعوية واإلرشادية.
أمــا عــن املســح الكمــي ،فيمكــن أن تنفــذه شــركة مســوحات خاصــة بحيــث يكــون مك ّون ـاً مــن عــدد مــدروس مــن األســئلة حــول محــاور
وأهــداف اخلطــة املــراد قياســها ،ثــم تضــع جهــة تنفيــذ املســح تقريرهــا .وبإمــكان اجلهــة املنفــذة تعميــق النقــاش حــول التغ ّيــر الــذي حــدث
بالنســبة للقضايــا املبحوثــة عبــر تنظيــم لقــاءات ملجموعــات بؤريــة مر ّكــزة لفهــم التحـ ّوالت والتطـ ّورات التــي جــرت علــى عمــل املؤسســة
األمنيــة أو قطــاع األمــن وإجــراء مقابــات مع ّمقــة إذا لــزم األمــر.

فريق التقييم:

مــن املفتــرض أن تتعــاون إدارة االتصــال والتواصــل يف جهــاز األمــن أو قطــاع األمــن والفريــق اإلعالمــي املن ّفــذ للخطــة مــع مؤسســة محايــدة مثــل
شــركة مســوحات خاصــة أو منظمــة أهليــة غيــر ربحيــة مــن أجــل إجــراء عمليــة التقييــم ،إضافــة إلــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن وســائل التواصــل
االجتماعــي.
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مؤشرات القياس التي ستعتمد عليها وآلية القياس
مؤشرات قياس الهدف األول:
أمثلة:
·حجم التغطية اإلعالمية لنشاطات قطاع األمن زمنياً ،وعدد الصفحات واملنشورات ومحتواها إيجابياً أو نقدياً أو سلبياً.
·عدد من يحضر نشاطات قطاع األمن من لقاءات واحتفاالت وفعاليات من اجلمهور واملؤسسات ذات العالقة.
·عــدد جلــان األحيــاء واملؤسســات القاعديــة الشــبابية والنســوية وتلــك اخلاصــة بــذوي اإلعاقــة التــي يتــم التنســيق والتعــاون معهــا بهــدف
تصميــم وتنفيــذ البرامــج والنشــاطات التــي تســتهدفها.
·عدد من يزور الصفحة اإللكترونية وقناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك أو التيك توك أو االنستاجرام.
·استطالع رأي سنوي لفحص مدى رضا اجلمهور عن عمل وخدمات قطاع األمن ودوائر وزارة الداخلية.
·نتائج نقاشات املجموعات البؤرية املع ّمقة لفحص النتائج مع خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وإعالميني.

·تعبئة منوذج حول قياس مدى رضا املواطن عن اخلدمة يف مركز خدمات اجلمهور يف وزارة الداخلية أو جهاز األمن.
·عــدد ز ّوار مقـ ّرات قطــاع األمــن ومرافقهــا يف جــوالت ميدانيــة مــن صحفيــن أو طــاب مــدارس أو وفــود جامعيــة وغيرهــا ،حــول مواضيــع
لهــا عالقــة باملعايشــة والتعــارف ،وعــدد زيــارات مؤسســات قطــاع األمــن لتلــك اجلهــات.
·عدد الشكاوى التي تصل لقطاع األمن وعدد الشكاوى التي يُبَ ُّت يف أمرها والفترة الزمنية التي يستغرقها حل تلك الشكاوى.

مؤشرات قياس الهدف الثاني:
أمثلة:
·عــدد املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية والصحفيــن ومؤسســات اإلعــام التــي تصلهــا النشــرة اإلخباريــة اإللكترونيــة األســبوعية
والبيانــات الفصليــة.
·حجم التغطية اإلعالمية لنشاطات قطاع األمن زمنياً ،وعدد الصفحات واملنشورات ومحتواها إيجابياً أو نقدياً أو سلبياً.
·عدد موظفي قطاع األمن اللذين يتلقون تدريباً يف مهارات التعامل مع اجلمهور.

·عدد اإلعالمني االستشاريني الذين يتعاونون مع قطاع األمن يف تخطيط وتنفيذ االستراتيجية اإلعالمية.
·تقييــم محتــوى النشــرة اإلخباريــة األســبوعية والبروشــور واإلنفوجرافيــك أو رزنامــة نشــاطات قطــاع األمــن إضافــة إلــى البيانــات
واملعلومــات والفيديوجرافيــك والفيلــم الدعائــي أو اإلرشــادي.
·عدد ز ّوار الصفحة اإللكترونية وقناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك أو التيك توك أو االنستاجرام.
·حجم التفاعل على وسائل التواصل االجتماعي.
·عدد االتصاالت على الراديو.
·عدد االتصاالت الناجتة عن التفاعل مع منشورات وسائل التواصل االجتماعي.

·رصــد عــدد ز ّوار دليــل اخلدمــات اإللكترونــي علــى الصفحــة اإللكترونيــة ،وعــدد مــن يأخــذون نســخاً عــن الدليــل ســواء مطبوعــة أو
إلكترونيــة.
·عــدد مــرات اإلعــان عــن اخلدمــة أو النشــاط ســواء علــى لوحــات اإلعالنــات والشاشــات اإللكترونيــة ،أو عبــر الراديــو والتلفزيــون
وصفحــات الفيســبوك.
·تقييم محتوى البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تبث بغرض التعريف والتوعية وغيرها.
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مؤشرات قياس الهدف الثالث:
أمثلة:
·عــدد مــن ّ
يطلعــون علــى تقاريــر اإلجنــازات الســنوية ،وامليزانيــات ،وقــرارات املؤسســة األمنيــة ونشــاطاتها علــى الصفحــة اإللكترونيــة
الرســمية وصفحــة الفيســبوك ،وعــدد مــن يســتلمون نســخاً مطبوعــة مــن تلــك املــواد.
·عدد اللقاءات التشاورية مع منظمات املجتمع املدني والبلديات واجلامعات.
ـث عبــر اإلعــام ،ســواء للمســاءلة
· عــدد اللقــاءات املنظمــة مــن قبــل منظمــات املجتمــع املدنــي مــع رؤســاء األجهــزة األمنيــة أو تلــك التــي تُ َبـ ّ ُ
أو للحوار.
·حجــم البيانــات الصــادرة عــن قطــاع األمــن التــي تضمنتهــا تقاريــر منظمــات املجتمــع املدنــي وعــدد املــرات التــي مت فيهــا اســتخدام تلــك
البيانــات كمرجــع لــه مصداقيــة.
·عدد من يحضرون اللقاءات اجلماهيرية املختصة واملفتوحة واجللسات العلنية ويتفاعلون معها.
·محتــوى اللقــاء التلفزيونــي أو اإلذاعــي الشــهري الــذي يســتضيف وزيــر الداخليــة أو الناطــق باســم وزارة الداخليــة أو رئيــس أو نائــب
رئيــس أيــا مــن األجهــزة األمنيــة .
·عدد املؤسسات احمللية الشريكة لقطاع األمن التي يتم التشبيك معها.
·محتــوى القوائــم البريديــة التــي حتتــوي علــى أســماء وعناويــن اجلهــات املانحــة والهيئــات الدبلوماســية واملســتثمرين واملغتربــن ومــدن
التوأمــة.
·عدد من يحضرون حفل االستقبال ّ
املنظم مع اجلهات املانحة والهيئات الدبلوماسية.
·عدد الزيارات امليدانية السنوية للهيئات الدبلوماسية واجلهات املانحة.

مؤشرات قياس الهدف الرابع:
أمثلة:
·وجود بروتوكول للتواصل الداخلي.
·وجود خطة سنوية للدائرة اإلعالمية.
·عدد الدورات املق ّدمة للعاملني يف دوائر اإلعالم يف قطاع األمن.
·عدد املؤمترات الصحفية والقصص الصحفية املق ّدمة من املؤسسة األمنية.
·اخلطة التنفيذية إلدارة احملتوى الرقمي املع ّدة من قبل الدائرة اإلعالمية.
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أمثلة على ربط األهداف بالنشاطات ومبؤشرات القياس:
الهدف
الهدف األول
تعزيــز الثقــة واملصداقيــة بــن قطاع األمن
مــن جهــة واجلمهــور العــام واملؤسســات
ذات العالقــة مــن جهــة أخــرى ،ورفــع
وعــي اجلمهــور واملؤسســات ذات العالقــة
بخدم��ات قط��اع األم��ن املق ّدمة باســتخدام
وســائل اتصــال وإعــام ف ّعالــة.

مؤشرات القياس
النشاط
·عــدد مــن يــزور الصفحــة اإللكترونيــة
صفحــة إلكترونيــة رســمية تفاعليــة واشــتراك
ويشــاهد قنــاة اليوتيــوب ويــزور صفحــة
علــى قنــاة اليوتيــوب وفتــح صفحــة علــى موقــع
الفيســبوك ويتفاعــل مــع منشــوراتها.
فيســبوك.
·إجــراء اســتطالع رأي عــام ســنوي
قيــاس مــدى معرفــة اجلمهــور ووعيــه بخدمــات
لقيــاس مــدى معرفــة اجلمهــور ووعيــه
وبرامــج قطــاع األمــن.
بخدمــات قطــاع األمــن.

الهدف الثاني

·قوائــم بريديــة لــك ّل فئــة مســتهدفة علــى
حــدة ،كوســائل اإلعــام واملؤسســات
الرســمية ،واإلعــام اخلــاص والصحفيــن
واملؤثريــن والكتّــاب.

الهدف الرابع

دورات وبنــاء قــدرات للعاملــن يف دوائــر العالقات
العامــة واإلعالم.

تعزيــز فــرص التعــاون مــع اجلهــات
اإلعالميــة والصحفيــة احملليــة أفــراداً
ومؤسســات ،والتنســيق مــع الهيئــات
·تزويد وسائل اإلعالم والصحفيني ببيانات
الشــريكة ،والتشــبيك مــع املؤسســات
االتصال للناطقني اإلعالميني باسم قطاع
اإلعالميــة احملليــة والشــراكة معهــا لتوفير
األمن.
املســاعدات الفنيــة واملاليــة والبرامــج
اإلعالميــة والتطويريــة التــي حتقــق
أهــداف قطــاع األمــن االســتراتيجية
واإلعالميــة.
لقــاءات تشــاورية مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي
الهدف الثالث
ومأسســة العالقــة مــع قطــاع األمــن.
تعزيــز العالقــة مــع املجتمــع املدنــي
واملؤسســات ذات العالقــة مــع قطــاع
األمــن مــن أجــل حتقيــق املشــاركة
املجتمعيــة الفاعلــة يف حتقيــق األمــن
وتطبيــق القانــون.

تطويــر األداء الداخلــي ملنظومــة االتصــال
لــدى قــوى األمــن وتعــاون اإلدارات
املختلفــة والعليــا يف قــوى األمــن لتمكينهــا
مــن تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية
لالتصــال والتواصــل.

·نتائــج نقاشــات املجموعــات البؤريــة
املع ّمقــة لفحــص مخرجــات اســتطالع
الــرأي العــام.
·محتــوى القوائــم البريديــة التــي حتتــوي
علــى أســماء وعناويــن اجلهــات محــدث
ويصــل لإلعــام الــذي يتفاعــل معــه
وينشــره.
·عــدد املــرات التــي يقــوم فيهــا
الصحفيــون ووســائل اإلعــام باالتصــال
مــع الناطــق اإلعالمــي والتنســيق معــه
قبــل النشــر (ال يتــم النشــر دون أخــذ
الروايــة الرســمية).
·عــدد مســاهمات منظمــات املجتمــع
املدنــي يف رســم السياســات األمنيــة.
·عــدد لقــاءات املســاءلة املجتمعيــة التــي
مت عقدهــا مبشــاركة منظمــات املجتمــع
املدنــي.
·اســتطالع رأي ملنظمــات املجتمــع املدنــي
لفحــص انطباعاتهــا عــن عمــل قطــاع
األمــن.
·بروتوكــول خــاص بآليــة التواصــل
الداخلــي للمعلومــات بــن الدوائــر يف
املؤسســة األمنيــة والدائــرة اإلعالميــة.
·عــدد الــدورات التــي حصــل عليهــا
العاملــون يف دوائــر اإلعــام والتــي تتعلــق
بتطويــر القــدرات يف املجــال اإلعالمــي.
·عــدد األخبــار واملؤمتــرات الصحفيــة
والقصــص اإلخباريــة املق ّدمــة للجمهــور
حــول القضايــا املتعلقة مبهام املؤسســات
األمنيــة.
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